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ضيف وتجربة

مقابلة مع العالمة

محمد حسين الصغير

منهجنا في حياتن�ا 

التقريب 

بي�ن وجهات 

النظر اإلسالمية

للعلم  محًبا  شاًبا  العلمية  احلوزة  أساطني  بني  نشأ 
علًما  لسانه  فلهج  العلم  وحالوة  الفقر  مرارة  ذاق  واملعرفة، 

وشعًرا.

أما علًما، فقد أنتج موسوعة الدراسات القرآني�ة، وموسوعة 
العظيم،  للقرآن  املنهيج   والتفسري  احلضارية،  البيت  أهل 

وديوان أهل البيت )عليهم السالم(.

الشيخ  العظىم  اللغة  حارس  بشعر  تأثر  فقد  شعًرا،  وأما 
مقدمتهم  ويف  الشعراء  كبار  لكلماته  ليهزت  الشبييب،  جواد 

شاعر العرب األكرب األستاذ محمد مهدي اجلواهري. 

واحد،  وقت  يف  واألكاديمية  احلوزوية  الدراستني  واصل 
والبالغة  والتفسري  واألدب  النحو  يف  كافة  املراحل  ودرس 

وآيات األحكام والنقد األديب وفقه اللغة العربي�ة.

ختّرج على يديه أكرث من خمسمئة دكتور وطالب ماجستري 
يف  علميًة  رسالًة  وستني  واثنتني  ثالثمئة  من  أكرث  وناقش 

اجلامعات العراقية. 

أن  إال  التقاعد  على  أحيل  وإن  عطاء،  كله  علًما،  يتنفس 
األوساط العلمية ال زالت متلهفًة ومتعطشًة ملعين�ه العليم 

الذي ال ينضب، إنه العاّلمة محمد حسني الصغري.

محمد حميد
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محمد  للعالمة  الشباب  مرحلة 
حسني الصغري؟

نشأُت يف النجف األشرف يف اخلمسين�ات 
اإلمام  مرجعية  رحاب  يف  شبايب  أول  لدى 
واعتمرت  )قدس(،  احلكيم  محسن  السيد 
العمامة مبكًرا، وجتاذبت الدراسة يف كٍل من 
الكربى،  اخلليلي  ومدرسة  الهندي  اجلامع 
والبالغة  واملنطق  العربي�ة  درست  حيث 
مع  متخصصني،  أساتذٍة  على  والفقه 
الصرب  ولكنه  واالتقاع  الفقر  يف  بائسٍة  حياٍة 
احلدثان،  وطوارق  الزمان  مشكالت  على 
ودرست علم األصول عند السيد اسماعيل 

الصدر وهو الشقيق األكرب للشهيد السيد 
وأخذت  )قدس(،  الصدر  باقر  محمد 
بصلٍة  وتربي�ًة  وفقًها  لغًة  العامة  املعارف 

أستاذي  مع  عاًما  خمسني  استمرت 
)قدس(  احلكيم  علي  محمد  السيد  املعظم 
سعيد  محمد  السيد  الديين  املرجع  والد 

احلكيم )دام ظله(.

األشرف  النجف  بيئ�ة  كانت  كيف 
وتأثريها على حياتكم؟

متميًة  شعريًة  بيئ�ًة  النجف  بيئ�ة  كانت   
)عليهم  البيت  أهل  أئمة  مناسبات  يف 
السالم( ومواليدهم، فكّرست يف املهرجانات 
يف  املعروفة  مواقفه  له  شاعًرا  واالحتفاالت 
 [[ بعد  الوافدة  واآلراء  الهدامة  املبادئ  صد 
بعدُت إىل الكوت أربع سنوات 

ُ
تموز 958]، وأ

الدين  أصول  كلية  ودخلت  بغداد  إىل  وُعدت 
يف  ُقبلُت  األوائل،  من  وكنت  فيها  وختّرجُت 
جبامعة  العلوم  دار  كلية  يف  العليا  الدراسات 

إال  فيها،  دوريت  على  األول  وكنت  القاهرة 
رئاسة  على  مسيطًرا  كان  الوهايب  الفكر  أن 
الماجستري  ودرست  ذلك  فرتكُت  القسم 
اآلداب  كلية  يف  والدكتوراه  بغداد  جامعة  يف 
الدراسة  بذلك  وأنهيُت  القاهرة،  جبامعة 
األشراف  النجف  إىل  وُعدت  األكاديمية 
حضرُت  قد  الماجستري  مرحلة  خالل  وكنت 
اإلمام  عند  األصول  يف  اخلامسة  الدورة 
السيد أيب القاسم اخلويئ )قدس(، وواصلُت 

وقٍت  يف  واألكاديمية  احلوزوية  الدراستني 
ودرسُت   ،[957 عام  الفقه  كلية  يف  واحٍد 
والتفسري  واألدب  النحو  يف  كافًة  املراحل 
وفقه  األديب  والنقد  األحكام  وآيات  والبالغة 

اللغة العربي�ة.

اليت  العلمية  املناصب  هي  ما 
تسّنمتها خالل مسريتكم العلمية؟ 

بعد أن أغلقت كلية الفقه التحقت بكلية 
العربي�ة  اللغة  لقسم  رئيًسا  للبن�ات  الرتبي�ة 
العليا  الدراسات  فيها  وفتحت  وآدابها، 

ذي  من  فتحت  كما  والدكتوراه،  للماجستري 
كلية  يف  للماجستري  العليا  الدراسات  قبل 

الفقه.

معاديٍة  كاذبٍة  بتقارير  الكلية  من  وُفصلت 
إىل  وعدت  العراقية،  والثورة  للحزب 
حسني  صدام  نظام  سقوط  بعد  التدريس 
يف كلية الفقه، وفتحت فيها الدراسات العليا 

للماجستري والدكتوراه مرًة أخرى.

من  السبعني  يف  التقاعد  إىل  حلت 
ُ
وأ  

العمر، وما زلت ملزتًما الزتاًما أدبًي�ا يف تدريس 
العام يف كلية الفقه ألنها  الدكتوراه حىت هذا 

الكلية الرابطة بني احلوزة واجلامعة.

وماجيستري  دكتوراه  طالب  كم 
ختّرج على يدكم؟

خترج على يدي أكرث من خمسمئة دكتور 
ثالثمئة  اآلن  إىل  ناقشت  وقد  وماجستري، 
اجلامعات  يف  علميًة  رسالًة  وستني  واثنتني 

العراقية.

ما هي املؤلفات اليت حرصتم على أن 
ترى النور؟ 

يف فرتة فصلي من الكلية من عام )]99]-
موسوعة  تأليف  على  حدبت  ]00]م( 
مجلًدا،  عشر  أحد  يف  القرآني�ة  الدراسات 
ونظرت  بريوت،  يف  طبعات  عدة  ُطبعت 
عليه  هللا  )صلى  األعظم  الرسول  قول  إىل 
هللا  كتاب  الثقلني  فيكم  مخّلٌف  “إين  وآله( 
وعرتيت أهل بييت”، فحينما أكملت موسوعة 
الدراسات القرآني�ة بدأت يف الكتابة عن أهل 
“موسوعة  بعنوان  السالم(  )عليهم  البيت 
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النيب  وخصصت  احلضارية”،  البيت  أهل 
حياته  يف  البارزة  بالظاهرة  إمام  وكل  والزهراء 
عشر  أربعة  الدورة  هذه  فكانت  الطاهرة، 
وأحلقت  عشر،  األربعة  املعصومني  يف  كتاًبا 
اهل  “ديوان  بعنوان  عشر  اخلامس  املجلد  بها 
البيت  البيت”، نشرت فيه قصائدي عن أهل 

الرسول  من  ابت�داًء  خاصًة،  السالم(  )عليهم 
هللا  )عجل  الزمان  بصاحب  وانتهاًء  األعظم 
فرجه الشريف(، مع بعض القصائد يف كٍل من 
محمد بن اإلمام علي الهادي وزينب بنت أمري 
املؤمنني وفاطمة املعصومة بنت اإلمام موىس 
عليهم  احلسني  بنت  ورقية  الكاظم  جعفر  بن 

السالم.

البيت  أهل  موسوعة  أكملت  أن  وبعد   
سنوات  عشر  ومنذ  شرعت  احلضارية 
“التفسري  بعنوان  العظيم  القرآن  بتفسري 
إىل  منه  وقدمت  العظيم”،  للقرآن  املنهيج 
مطبعة  يف  ُتطبع  وهي  مجلداٍت  ثماني�ة  اآلن 
األخ  من  باحتضاٍن  املقدسة  العباسية  العتب�ة 
التاسع  واملجلد  الصايف،  أحمد  السيد  العالمة 
يف التنضيد واملجلد العاشر طي التأليف، وهللا 

املوفق للسداد والصواب.

ذكرتم أّن لكم ديوان شعر وتشاركون 
يف االحتفاالت الشعرية، ما هي اجلائزة 

األقرب اىل نفسكم وعن إي كتاب؟

وكان  عاملية  جوائز  عدة  على  حصلت  لقد   
أحبها إيّل اجلائزة العلمية ألحسن كتاب يف أهل 

البيت )عليهم السالم( وكان عن كتايب “اإلمام 
جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل البيت”.

من هو الشاعر الذي تأثرت به ؟

اللغة  حارس  وبشعر  بالشعر  متأثًرا  كنت    
سنة  املتوىف  الشبييب  جواد  الشيخ  العظىم 
رضا  محمد  الشيخ  ولده  وشعر  ]]9]م 
والدي  وشعر  965]م  سنة  املتوىف  الشبييب 
الشيخ علي الصغري املتوىف سنة 975]م وشعر 
مهدي  محمد  األستاذ  األكرب  العرب  شاعر 
صليت  وكانت  998]م،  سنة  املتوىف  اجلواهري 
الشعر  يف  خليفته  اعتربين  إذ  متميًة  صلًة  به 

العريب وكان يهزت إذا تلوت له شيًئ�ا من شعري.

هل حتفظون شيًئ�ا من شعركم؟
ي للعال سالم س�ي أشبيبة الإ

قدًما فدربك لن يضّم عثارا

وتمسكي بالدين رأيًا صائًبا

وعقيدًة روحيًة وشعارا

واستوحي منه مواقًفا وصحائًفا

واستقري من آثاره أسفارا

محمد  للعالمة  العام  اخلط  هو  ما 
حسني الصغري؟

 كان اخلط العام يف حيايت والذي أؤكد عليه 
التشريعية  حياتن�ا  يف  منهجنا  أن  وتكراًرا  مراًرا 
متسلسل من النيب )ص( واألئمة املعصومني 
)عليهم السالم(  ونواب صاحب األمر )عليه 
هذا  إىل  ونضيف  العليا،  واملرجعية  السالم( 
البالد  يف عرض  املسلمني  وحدة  على  احلفاظ 
وأرى  جمعاء،  األرضية  الكرة  ويف  وطولها، 
بني  يفّرق  الذي  هو  خيانًة  الناس  أعرف  أن 
إقلييٍم  أو  مذهيٍب  أو  طائفٍي  بلحاٍظ  املسلمني 
هللا  بقول  عماًل  مناطقي،  أو  عشائرٍي  أو 
ربكم  وأنا  واحدة  امة  أمتكم  هذه  }وإن  تعاىل: 

فاعبدون{.

التقريب  يف  حياتن�ا  يف  منهجنا  هو  وهذا 
املرجعية  وإن  اإلسالمية،  النظر  وجهات  بني 
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وال  املسلمني  لكل  مرجعيٌة  هي  لإلمامية  العليا 
عصٍر  يف  ألنن�ا  اإلطالق،  على  منهم  أحد  بني  نفرق 
العاليم  واالستكبار  الشر  قوى  فيه  تكالبت 
واإلسالم  القرآن  معالم  طمس  على  وإسرائي�ل 
اجلذور  من  اإلسالم  قلع  تريد  خطرة  بدعواٍت 
بني  الفتن�ة  نار  وإشعال  املسلمني  كلمة  وتفريق 
حد  إىل  بلغت  ومهاتراٍت  داٍم  قتاٍل  يف  صفوفهم، 
والقتل  ديارهم  من  الناس  وتهجري  الدماء  سفك 
املستعان  وهللا  وأخرى،  حبجج  ذنب  دون  الشنيع 

على ما تصفون.

قادة  صناعة  يف  غني�ًة  األمة  زالت  ال  هل   
لكم  أنه  خصوًصا  والسيايس  الديين  الفكر 

مؤلف يف هذا املجال؟

الديين  الفكر  “قادة  كتاب  أّلفت  حينما 
من  هنالك  كان  األشرف”  النجف  يف  والسيايس 
احلوزوية  للدراسة  تمّحضوا  من  األعالم  العلماء 
احلمايم  حسني  السيد  اإلمام  وشملهم  فقط 
املتوىف سنة 959]م مع مشاركته يف اجلهاد، ومن 
العراق  عاّلمة  وهو  الوطني�ة  للقضايا  تمّحض 
الشيخ محمد رضا الشبييب املتوىف سنة 965]م، 
وهم  اجلهادية  والقيادة  الدراسة  بني  جمع  ومن 
السيد محمد سعيد احلبويب واملريزا محمد حسني 
والسيد  البالغي  جواد  محمد  والشيخ  النائيين 
الشريازي  محمد  والسيد  الشريازي  هللا  عبد 
لواقعنا  ورؤيتن�ا  اجلزائري.  الكريم  عبد  والشيخ 
من  بالكثري  غني�ًة  تزال  وال  كانت  األمة  أن  اليوم 

والسياسية. الديني�ة  القيادات 

ما هي نصيحتكم للشباب، 
ُصّناع املستقبل وقادته؟

أنصح الشباب ..
بااللزتام بمبادئ النيب 

)ص( وأهل البيت )ع( 

الصحابة،  من  واملنتجبيــن 
والسري يف ضوء توجيه 

املراجع العظام، وأن 
ال ُيدعوا عن دينهم 

باملبادئ املتطرفة واآلراء 
وبــــــريق  الدخيــــــلة 

الدعايات املضـللة، وهللا 
للّصواب. املسدد 

ضيف وتجربةبقعة ضوء

محمد حميد
صحايف عرايق



بريشة: فرح احلاج دايب


